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Abstract

In addition to the standard maintenance and rising
demand for medical services, the hospital resource
management plays a crucial role in accomplishing
hospitals’ main mission, which is to provide care and
treatment for patients; however, the hospital financial
survival is vitally important to consider. The key elements
of the income creation are dependent on the service
management, which needs to align with provincial health
problems. In this regard, these elements must also
contextually congruent with each hospital. Thus, utilizing
the available resources, which are capital, staff,
instrument, places, and time to achieve the maximum
income, becomes the major managerial strategies.
The major revenue is partly gained from the operating
room services. The effective operating room management

requires not only the best use of all existing resources,
but also the administrative decision making which must
be correct, precise, prompt, and timely. Nowadays,
using the information technology in a decision making
has an important part in increasing the management
effectiveness. This article portrays the simulating
situations and time-allocation solution of operating
rooms in order to generate the highest income. For so
doing, it is performed by using Excel to solve linear
equations together with Excel helping tools.
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แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารเวลาห้องผ่าตัดด้วยการค�ำนวณเชิงเส้น
วรวิช พลเวียงธรรม

โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาลเพื่อด�ำเนินภารกิจ
หลั ก ด้ า นการดู แ ลรั ก ษาที่ น อกจากจะต้ อ งรั ก ษาคุ ณ ภาพ
และบริ ก ารให้ ทั น กั บ วิ ก ฤติ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลรั ฐ ที่ มี
ความคับคั่งแล้ว ความอยู่รอดในด้านการเงินการคลังก็เป็น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ด้ ว ยเช่ น กั น การสร้ า งรายได้ เ ข้ า
โรงพยาบาลรัฐในระบบประกันสุขภาพจะต้องจัดสรรบริการ
ที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพของท้ อ งถิ่ น ในระดั บ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของโรงพยาบาลเป็ น หลั ก การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรด้านเงินทุน บุคลากร เครื่องมือ
สถานที่ และเวลา ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดรายได้สูงสุดจึงเป็น
ยุทธศาสตร์หลักของการจัดการ รายได้หลักของโรงพยาบาล
นัน้ ส่วนหนึง่ มาจากการเปิดบริการผ่าตัด การจัดการห้องผ่าตัด
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกจากจะต้ อ งมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าแล้ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

บทน�ำ

ในปัจจุบนั แม้วา่ สถานการณ์การให้บริการของโรงพยาบาล
รัฐในส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดการเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยมีการสนับสนุนจากส่วนกลาง อาทิเช่น
การจั ด สรรทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร และงบประมาณ
มียทุ ธศาสตร์และแผนงานทีส่ อดคล้องกับภารกิจ และภาระงาน
อย่างเต็มที่ แต่กย็ งั ไม่ทนั กับความต้องการในการเข้ารับบริการ
ทั้งการตรวจรักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคของประชาชน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของคุณภาพที่ต้องดี
มีมาตรฐานและปริมาณทีพ่ อเพียง การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ของโรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
การดู แ ลและจั ด การบุ ค ลากร การจั ด การความรู ้ รวมถึ ง
การดูแลจัดการด้านการเงินการคลังจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่ต้องพิจารณา
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: วรวิช พลเวียงธรรม, โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู
199 ม. 13 ถ. วศวงศ์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
(โทร. +66-42-311-999; E-mail address: amzthunder@
gmail.com)

80

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 79-87, 2017

การตัดสินใจทางการบริหารที่มีความถูกต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว
ทันสถานการณ์ด้วย ในปัจจุบันการน�ำเทคโนโลยีการจัดการ
ข้ อ มู ล สารสนเทศมาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจทางการบริ ห าร
ได้ มี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพดั ง กล่ า ว
ดังบทความนี้ซึ่งจะกล่าวถึงเหตุการณ์สมมุติและการแก้ปัญหา
การจัดสรรเวลาในการใช้ห้องผ่าตัดเพื่อสร้างรายได้สูงสุด
โดยใช้ ก ารค� ำ นวณสมการเชิ ง เส้ น ขั้ น พื้ น ฐานร่ ว มกั บ การ
ใช้เครื่องมือตัวช่วยแก้ปัญหาในโปรแกรม Microsoft Excel

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, การวิจัยด�ำเนินงาน, การแก้
สมการเชิงเส้น, ห้องผ่าตัด, โปรแกรม, โรงพยาบาล

วันที่รับต้นฉบับ 31 สิงหาคม 2560; วันที่ตอบรับ 30
พฤศจิกายน 2560

รายได้จากบริการด้านการดูแลรักษาโรคของโรงพยาบาล
รัฐมาจากกองทุนใหญ่ 3 กองทุนหลัก ได้แก่ กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุน
สวัสดิการข้าราชการ การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริม
ป้องกันดูแลรักษาโรคให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสุขภาพ
ของท้องถิ่น ตามบริบทของโรงพยาบาล และตามขอบเขต
ของกองทุน การใช้กลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างรายได้
จากการจัดบริการเพิ่มขึ้น และการประหยัดลดรายจ่ายในสิ่งที่
ไม่จ�ำเป็น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ให้พอเพียง ได้แก่ เงินทุน บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ และ
เวลา การรักษาคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศเวชระเบียน
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการข้อมูลมาช่วย
ในการตัดสินใจ รวมถึงการเสริมสร้างพฤติกรรมในการบริการ
ที่ดี อาจเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการช่วยรักษา
สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลให้รอดพ้นจากวิกฤติ
รายได้จากการให้บริการผ่าตัดเป็นส่วนหนึง่ ของรายได้หลัก
จากการบริการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยของทุกโรงพยาบาล จึงสามารถ
กล่าวในประเด็นที่ไม่แตกต่างกันได้ว่า การพัฒนาศักยภาพ
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ของการให้ บ ริ ก ารผ่ า ตั ด ที่ มี ค วามยากและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดให้เหมาะสมตามข้อบ่งชี้
เฉพาะของแต่ละโรค และการเพิ่มจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่ า ตั ด ให้ ม ากขึ้ น ร่ ว มกั บ การบริ ห ารจั ด การบริ ก ารของ
ห้องผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้คุ้มค่า ทั้งในแง่ของ การจัดสรร
ห้อง บุคลากร เครื่องมือ และเวลา ให้เหมาะสมกับภาระงาน
สามารถท�ำให้เกิดรายได้สูงสุดได้
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการแก้ปญ
ั หาการบริหาร
จัดการตารางเวลาในห้องผ่าตัด เพือ่ ท�ำให้เกิดความคุม้ ค่า และ
รายได้สูงสุด โดยการน�ำโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้
เป็นเครื่องมือค�ำนวณ

วัสดุและวิธีการ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต
ที่มีความเร็วอย่างน้อย 1.6 GHz หน่วยความจ�ำอย่างน้อย
1 GB และใช้ระบบปฏิบัติการรุ่น Windows XP with Service
Pack 3 หรือใหม่กว่า และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel
ซึ่งอยู่ในชุดโปรแกรม Microsoft Office อย่างน้อยรุ่นปี 2007
โดยที่โปรแกรม Microsoft Excel จะถูกตรวจสอบและติดตั้ง
เครื่องมือเพิ่มเติมของโปรแกรม Excel (Excel Add-ins) ที่ชื่อ
ว่า SOLVER ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการค�ำนวณ
ข้อมูลที่ใช้ศึกษา: เป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจาก
สถานการณ์และข้อมูลทีส่ มมุตขิ นึ้ มา ซึง่ ประกอบไปด้วย ตาราง
จัดสรรเวลาผ่าตัดในเวลาราชการ สถิตริ ายการผ่าตัดทีม่ ากทีส่ ดุ
10 อันดับแรกของทุกแผนกในปีลา่ สุดทีผ่ า่ นมา รายการมูลค่าการ
ผ่าตัดตามรหัส ICD9 ซึง่ อ้างอิงตามข้อมูลของกรมบัญชีกลาง
ตารางการจัดสรรเวลาใช้ห้องผ่าตัดของทุกแผนก ข้อมูลสถิติ
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยสะสมทีร่ อการผ่าตัดของแต่ละแผนกในปัจจุบนั และ
ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเฉลีย่ ของแต่ละแผนกในปีลา่ สุดทีผ่ า่ นมา
วิธีการศึกษา: ใช้วิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์สมมุติด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel โดยการป้อนข้อมูลแล้วทดลอง
สั่งโปรแกรมให้แก้ปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ
ได้แก่ การวิเคราะห์ปญ
ั หา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ การป้อน
ข้อมูลใส่ตารางค�ำนวณ การก�ำหนดตัวแปรที่เป็นวัตถุประสงค์
(Objective) ตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจ (Decision variables) และ
ตัวแปรทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัด (Constraints) การใช้งานเครือ่ งมือช่วย
แก้ปัญหา SOLVER ที่ประกอบด้วย การป้อนข้อก�ำหนดต่างๆ
และใช้ตวั เลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาแบบเชิงเส้น (Linear equation)
ที่ชื่อว่า Simplex LP แล้วสั่งให้ด�ำเนินการค�ำนวณ และ
การวิ เ คราะห์ ผ ลการค� ำ นวณเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติจึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น
ขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้นตอน

ขั้ น ตอนที่ 1 การก� ำ หนดปั ญ หาและวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน
กรณีศึกษา
สถานการณ์: ในปีปัจจุบัน รพ.ตัวอย่าง มีแนวโน้มรายได้
ติดลบมากขึ้น ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องการหารายได้เพิ่มขึ้น
โดยทบทวนการบริหารจัดการใช้ห้องผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จากการเปิดใช้ห้องผ่าตัดที่ยังว่างอยู่ ซึ่งห้องผ่าตัด
ทั้งหมดในรพ.ตัวอย่าง ที่ใช้งานได้มีทั้งหมด 7 ห้อง ได้แก่
ห้องผ่าตัดหมายเลข 1, 2, 3, 5, 8 และ 13 เมื่อไม่นับรวม
ห้องว่างส�ำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน พบว่ายังมีการใช้งานไม่เต็ม
อยู่ 1 ห้องในเวลาราชการ คือ ห้องผ่าตัดหมายเลข 13
การระบุ ป ั ญ หา: หั ว หน้ า ห้ อ งผ่ า ตั ด ต้ อ งการทราบว่ า
จะต้ อ งจั ด สรรเวลาใช้ ห ้ อ งผ่ า ตั ด เพิ่ ม ให้ แ ผนกใดได้ ใ ช้
ห้องหมายเลข 13 บ้าง และบริหารคาบเวลาอย่างไรจึงจะท�ำให้
เกิ ด ความคุ ้ ม ค่ า ต่ อ รายได้ ม ากที่ สุ ด โดยมี ค วามยุ ติ ธ รรม
โปร่งใส ด้วยหลักการทีส่ มเหตุสมผลโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สถิติบริการของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าสุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ อี ยู:่ จากข้อมูลในตารางจัดสรรเวลา
การใช้หอ้ งผ่าตัดปีลา่ สุดทีผ่ า่ นมา (ตารางที่ 1) ซึง่ ได้แบ่งหน่วย
เวลาเป็นคาบ หรือ 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งอาจเป็นคาบเช้า
หรือคาบบ่าย พบว่าห้องผ่าตัดหมายเลข 13 ว่างช่วงวันจันทร์
พุธ และศุกร์ รวมเวลาที่ห้องนั้นว่างทั้งปีเป็นจ�ำนวน 312 คาบ
หรือ 936 ชั่วโมงโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10 ของเวลา
จัดสรรการใช้ห้องผ่าตัดทั้งปีที่ผ่านมา
ตารางการใช้หอ้ งผ่าต ัด ปี 2559
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5
8

ว ัน

รห ัส
อ

พ

พฤ

ศ

ห้องผ่าต ัด

คาบเวลาจ ัดสรรทงปี
ั้

0

ว่าง

312

1

สูตนิ รีเวช

780

ช

บ

ช

บ

ช

บ

ช

บ

ช

บ

1

3

3

3

4

4

3

3

4

4

2

ศัลยกรรมกระดูกและข ้อ

468

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ

260

6

6

4

1

4

1

1

4

6

7

4

ศัลยกรรมทั่วไป

572

0

0

4

4

0

0

4

4

0

0

5

จักษุ

520

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

โสตศอนาสิก

156

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

ศัลยกรรมกระดูกใบหน ้า

52

ตารางที่ 1 การจัดสรรเวลาการใช้ห้องผ่าตัดในปีก่อน
หัวหน้าห้องผ่าตัดได้ท�ำการเก็บรวบรวมสถิติการบริการ
ในปีงบประมาณล่าสุดที่ผ่านมา สรุปดังตารางที่ 2
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Operating room time administration Worrawit Pholwiangtham.
ตารางที่ 2 สถิติการบริการในปีงบประมาณล่าสุดที่ผ่านมา
แผนก

สู ตินรีเวช

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัตถกำร

ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ

จำนวน รำคำ รำยได้/ปี

C/S

1,785

TR

หัตถกำร

ศัลยกรรมทำงเดินปัสสำวะ

จำนวน รำคำ รำยได้/ปี

หัตถกำร

จำนวน

รำคำ

ศัลยกรรมทั่วไป
รำยได้/ปี

หัตถกำร

จำนวน รำคำ รำยได้/ปี

5,500 9,817,500 ORIF+plate+s
crew

256

5,000 1,280,000 ESWL

399

4,000 1,596,000 Appendectomy

973

4,000 3,892,000

293

2,500

732,500 Anatomical
plate,LCP

195

5,000

975,000 Cystoscope

270

1,500

283

2,500

707,500

D+C

165

2,500

412,500 Repair tendon

177

2,500

442,500 URSL

214

5,500 1,177,000 Herniorrhaphy

170

4,500

765,000

TAH+BSO

153

7,500 1,147,500 Intertrochanter
ic

169

7,500 1,267,500 PCNL

132

146

7,000 1,022,000

F+C

108

2,500

270,000 Closed
reduction

149

2,500

372,500 TURP

89

6,000

534,000 Amputation
(นิว้ )

86

2,500

215,000

SO

80

6,000

480,000 ORIF+K-wire

147

2,500

367,500 SPL,TUL

45

2,500

74

6,500

481,000

TAH+SO

72

7,500

540,000 Debridement

121

2,500

302,500 DJ

42

2,500

112,500 Simple suture
omental graft
P.U.P
105,000 I+D

72

2,500

180,000

TAH

30

7,000

210,000 DCL+Pedicula
r screw

69

9,000

621,000 Circumcision

39

2,000

78,000 EGD

68

2,000

136,000

Marsupializati
on

27

2,500

67,500 K-wire fix

68

2,500

170,000 Dilate urethra

38

1,000

38,000 Colonoscope

65

2,500

162,500

Suture wound

24

2,500

60,000 Cast

65

2,500

162,500 Nephrectomy

28

7,500

54

2,500

2,737

รวม

13,737,500

1,416

5,961,000

405,000 Dedridement

10,000 1,320,000 LC

1,296

210,000 Excision

1,991

5,575,500

135,000
7,696,000

ข้อมูลสถิติที่มีอยู่ประกอบไปด้วย จ�ำนวนหัตถการผ่าตัด
ที่มากที่สุด 10 อันดับแรก พร้อมมูลค่าค่าตอบแทนสุทธิ
ของแต่ ล ะหั ต ถการตามบั ญ ชี ค ่ า ตอบแทนการรั ก ษาของ
กรมบัญชีกลาง จ�ำนวนผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัด และระยะเวลา
รอคอยเฉลีย่ โดยทัง้ หมดแยกเป็นรายแผนกทีม่ าใช้บริการห้อง
ผ่าตัดในปีล่าสุดที่ผ่านมา (ตารางที่ 3)
แผนก
ลำดับ
1

จักษุ
หัตถกำร
Phaco+IOL

โสตศอนำสิ ก

จำนวน รำคำ
1,265

รำยได้ /ปี

หัตถกำร

จำนวน รำคำ

6,500 8,222,500 Tonsillectomy

37

4,000

32

2,500

หัตถกำร

148,000 ORIF+Plate

จำนวน รำคำ

รำยได้ /ปี

30

6,000

180,000

80,000 Suture

19

3,000

57,000
45,000

Lids correction

34

9,000

I+C

31

2,500

77,500 Tracheostomy

28

2,500

70,000 CR,CR+IMF

15

3,000

ECCE+IOL

18

5,500

99,000 Lobectomy

25

6,500

162,500 Muitiple tooth
extrection

5

1,500

7,500

SF+IOL

15

5,500

82,500 Bx.,nasal
reconstruction

22

1,500

33,000 Wide excision

4

4,000

16,000

Stich off

13

2,500

32,500 Remove FB

16

1,000

16,000

Repair cornea

12

4,000

48,000 Suture

12

3,000

36,000

ICCE

11

5,000

55,000 I+D

9

3,500

31,500

9

Repair
canaliculi

10

3,500

35,000 Sistrunk
operation

8

5,500

44,000

10

Pterygium
excision

9

3,000

27,000 Parotidectomy

6

9,500

2
3
4
5
6
7
8

รวม

1,418

306,000 Excision, DB

ศัลยกรรมกระดูกใบหน้ ำ
รำยได้ /ปี

8,985,000

195

57,000
678,000

73

305,500

ตารางที่ 3 ตารางแสดง 10 อันดับหัตถการ มูลค่า และ
รายได้ในปีก่อน
จากข้อมูลพบว่า ในปีที่แล้วมา แผนกที่มีการท�ำรายได้ต่อ
ปีมากที่สุด คือ แผนกสูตินรีเวช คิดเป็นร้อยละ 32 ของราย
ได้ทั้งหมด โดยการผ่าตัดที่มากที่สุด คือ การผ่าตัดคลอด
(Caesarian Section) คิดเป็นปริมาณกว่าร้อยละ 65 ของ
หัตถการทั้งหมดของแผนก แผนกที่ท�ำรายได้ต่อปีเป็นอันดับ
รองลงมา ได้แก่ จักษุ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมกระดูก
ตามล�ำดับ ส่วนแผนกที่มีการสร้างรายได้น้อยที่สุด คือ แผนก
ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า ท�ำรายได้คิดเป็นร้อยละ 1 ของราย
ได้ทั้งหมด
ในเบื้องต้น จะสังเกตได้ว่า แผนกที่มีความสามารถในการ
ท�ำรายได้สูงนั้นควรจะได้รับการจัดสรรเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้มี
รายได้โดยรวมมากขึน้ แต่ในความเป็นจริงการตัดสินใจทางการ
บริหารควรอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลและ
ปัจจัยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องให้รอบด้าน เพือ่ น�ำมาใช้สนับสนุนวิธกี าร
82

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 79-87, 2017

เช่น บางแผนกที่มีสมรรถนะดีมากสามารถทาผ่าตัดที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
ได้ดีแต่ได้รับจัดสรรเวลาในการผ่าตัดที่ยงั ไม่เหมาะสม โดยอาจมีเวลา
คิ ด และตอบค�
น หลากหลายที่ อารายได้
าจเกิ ดกขื็ย้ นอ่ มจะมีนอ้ ย
จัดสรรให้ำถามในมุ
ใช้หอ้ งผ่ามตัมองอั
ดน้อยโอกาสในการท
ให้กระจ่างชัดก่อนลงมือตัดสินใจ เช่น บางแผนกทีม่ สี มรรถนะ
ในขณะที่บำางแผนกอาจมี
สมรรถนะปานกลางแต่
เวลาจัดสรร
ดีมากสามารถท�
ผ่าตัดที่ยุ่งยากซั
บซ้อนได้ดีแต่ได้รับจัดได้สรร
มากกว่าาแผนกอื
่นโอกาสในการท
ารายได้
ก็ยอด่ มจะมี
เวลาในการผ่
ตัดที่ยังไม่
เหมาะสม โดยอาจมี
เวลาจั
สรรให้มใช้ากตาม หรื อบาง
ห้องผ่แผนกท
าตัดน้อยโอกาสในการท�
ำรายได้
่อมจะมีอนาจมาจากลั
้อย ในขณะกษณะเฉพาะ
าผ่าตัดแล้วรายได้
นอ้ ยนัก้ น็ยสาเหตุ
ที่ บ างแผนกอาจมี
มรรถนะปานกลางแต่
ด สรร
ของตัวโรคที่แสผนกนั
มีความยุ
ง่ ยากซับซ้อนซึ่ง
้ นดูแลส่วนใหญ่ไม่ไ ด้ได้เ วลาจั
มากกว่ไม่าแผนกอื
่
น
โอกาสในการท�
ำ
รายได้
ก
็
ย
่
อ
มจะมี
ม
ากตาม
ได้มาจากสมรรถนะของบุคลากรในแผนกนั้นไม่ดีกเ็ ป็ นไปได้
หรือบางแผนกท�ำผ่าตัดแล้วรายได้น้อยนั้นสาเหตุอาจมาจาก
หรื อบางแผนกมีวสโรคที
มรรถนะดี
มากแต่
วยที่จะมาผ่
ลักษณะเฉพาะของตั
่แผนกนั
้นดูแมลส่ีผปู ้ว่ นใหญ่
ไม่ได้ามตัี ดน้อยโอกาส
้ ยได้เป็มนาจากสมรรถนะของบุ
ต้น ดังนั้นการตัดสิ นคใจโดยใช้
ความยุท่งารายได้
ยากซับกซ้จ็ อะมี
นซึน่งอไม่
ลากรใน มุมมองเฉพาะ
ปัจ้นจัไม่ยใดปั
หนึ่งเพีหรืยองอย่
างเดียวก็อสมรรถนะดี
าจยังไม่เหมาะสมเพี
แผนกนั
ดีก็เป็จจันยไปได้
บางแผนกมี
มากแต่ ยงพอ จึงมี
มีผู้ป่วคยที
่จะมาผ่ดาขึตั้ นดว่น้าจะจั
อยโอกาสท�
ำรายได้างไรเพื
ก็จะมีนอ่ ้อให้ยเกิเป็
นต้นพธ์ที่ดีที่สุด
าถามเกิ
ดสรรเวลาอย่
ดผลลั
ดังนั้นขณะที
การตัด่ขสิอ้ นมูใจโดยใช้
ม
ุ
ม
มองเฉพาะปั
จ
จั
ย
ใดปั
จ
จั
ย
ลตัวแปรที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจนั้นหนึ
มีจ่งากัด
เพียงอย่างเดียวก็อาจยังไม่เหมาะสมเพียงพอ จึงมีค�ำถามเกิด
าหนดวิาธงไรเพื
ีการแก้่อให้
ปัญเกิหา:
เมื่อพพิธ์จทารณาถึ
ลักษณะโดยรวมของ
ขึ้นว่าจะจัดการก
สรรเวลาอย่
ดผลลั
ี่ดีที่สุด งขณะที
่
ข้อมูลข้ตัอวมูแปรที
่ใช้ประกอบการตั
มีจ�ำกัดจะมีความสัมพันธ์เป็ นแบบ
ลต่างๆที
่มีอยูข่ องปี ล่าดสุสิดนทีใจนั
่ผา่ ้นนมา
การก�
ำ
หนดวิ
ธ
ก
ี
ารแก้
ป
ญ
ั
หา:
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณาถึ
งลักษณะโดย
เชิงเส้นระหว่าง รายได้ กับ จานวนผูป้ ่ วยและเวลาที
่ได้รับการจัดสรร
รวมของข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ของปีล่าสุดที่ผ่านมา จะมีความ
ลมาคางานวณทางคณิ
สัมพันซึธ์่ งเสามารถน
ป็นแบบเชิาข้
งเส้อนมูระหว่
รายได้ กับ จ�ตำศาสตร์
นวนผูป้ ไว่ ด้ยและ จึงได้นาวิธีการ
Linear
ในโปรแกรม
Excel มาใช้
เวลาทีค่ไานวณ
ด้รับการจั
ดสรรSolver
ซึ่งสามารถน�
ำข้อมูMicrosoft
ลมาค�ำนวณทาง
คณิตศาสตร์
ได้าหนดวั
จึงได้นต�ำถุวิปธีกระสงค์
ารค�ำนวณ
Linear
ใน
การก
ในการแก้
ปัญหาSolver
: เพื่อจัดสรรคาบเวลาให้
โปรแกรม Microsoft Excel มาใช้
แผนกทั
7 แผนกได้
มีโปอกาสใช้
หออ่้ จังผ่ดสรรคาบ
าตัดหมายเลข 13 ใน
้ งหมด
การก�
ำหนดวั
ตถุประสงค์
ในการแก้
ญ
ั หา: เพื
่ยงั ว่า7งอยู
ใ่ ห้เต็มมเวลา
และท
รายได้สูงสุด
เวลาให้คาบเวลาที
แผนกทัง้ หมด
แผนกได้
โี อกาสใช้
หอ้ าให้
งผ่าเตักิดดหมายเลข
13 ในคาบเวลาทีย่ งั ว่างอยูใ่ ห้เต็มเวลา และท�ำให้เกิดรายได้สงู สุด
ขั้นตอนที่ 2 การระบุตัวแปรที่ส�ำคัญและความสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 2 การระบุตวั แปรที่สาคัญและความสัมพันธ์ของตัว
ของตัวแปรต่างๆ
างๆ ตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเหมาะสม
เมืแปรต่
่อก�ำหนดวั
เมื่อกาหนดวั
ตถุปนระสงค์
อย่างชัตดศาสตร์
เจนเหมาะสมดีแล้ว
ดี แ ล้ ว สามารถเขี
ย นเป็
ความสัดมงั กล่
พั นาธ์วได้
ท างคณิ
โดยน�สามารถเขี
ำ ตั ว แปรต่ยานเป็
งๆทีนความสั
่ เ ป็ น ปั จมจัพัยนโดยตรงและแวดล้
ธ์ทางคณิ ตศาสตร์ อ มมา
โดยนาตัวแปรต่างๆ
พิจารณาประกอบได้
ดังนี้
ที่เป็ นปัจจัยโดยตรงและแวดล้
อมมาพิจารณาประกอบได้ดงั นี้
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∶ ∑∞𝑛𝑛=0 𝑋𝑋𝑛𝑛 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∶ ∑7𝑛𝑛=1 𝑋𝑋𝑛𝑛 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∶ 𝑓𝑓(𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , 𝑋𝑋3 , 𝑋𝑋4 , 𝑋𝑋5 , 𝑋𝑋6 , 𝑋𝑋7 )

โดยที่โดยที่
Xn = รายได้จากการผ่าตัดของแผนกหนึ่ง ที่ช่วงเวลาใด
𝑋𝑋𝑋𝑋 = รายได้จากการผ่าตัดของแผนกหนึ่ง ที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
เวลาหนึ่ง
สประจ
าแผนกในที
ในที
n = 𝑛𝑛รหั= สรหัประจ�
ำแผนก
่นี้ม่นีค้ ีม่าีคา่ 11 -- 77ซึ่งซึได้
่งได้แก่แก่แผนกสูตินรี เวช
ศัลตยกรรมกระดู
กและข้อ ศักลและข้
ยกรรมทางเดิ
นปั สสาวะ นศัลยกรรมทัว่ ไป
แผนกสู
ินรีเวช ศัลยกรรมกระดู
อ ศัลยกรรมทางเดิ
ปัสสาวะ
ลยกรรมทั่วไป
จักษุ ลโสตศอนาสิ
ก กและศั
จักษุศัโสตศอนาสิ
ก และศั
ยกรรมกระดู
ใบหน้ลยกรรม
า ตามลาดับ
กระดูกใบหน้า ตามล�ำดับ

Worrawit Pholwiangtham. Operating room time administration

รห ัส
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลสถิติในปี 2559
แผนก
รายได้/เคส C เคส/เวลา S รอคิว Q ระยะรอ W สมรรถนะ P
สูตน
ิ รีเวช
5,019.18
3.51
5
14
5,019.18
ศัลยกรรมกระดูกและข ้อ
4,209.75
3.03
2
4
4,209.75
ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ
4,302.08
4.98
12
50
4,302.08
ศัลยกรรมทั่วไป
3,865.39
3.48
18
30
3,865.39
จักษุ
6,336.39
2.73
7
2
6,336.39
โสตศอนาสิก
3,476.92
1.25
16
40
3,476.92
ศัลยกรรมกระดูกใบหน ้า
4,184.93
1.40
15
28
4,184.93
31,394.65
20.38
75
168 31,394.65

การคานวณเวลาจ ัดสรร Time
เวลาเดิม T0 เวลาใน 1 ส ัปดาห์เดิม เวลาใหม่ T1 เวลาใน 1 ส ัปดาห์ใหม่
780
15.00000
780
15.00000
468
9.00000
468
9.00000
260
5.00000
572
11.00000
572
11.00000
572
11.00000
520
10.00000
520
10.00000
156
3.00000
156
3.00000
52
1.00000
52
1.00000
2,808
54.00000
3,120
60.00000
VA

R

GO

3,120

NA

AL

60.00000

เปลีย
่ นแปลง
0.00%
0.00%
120.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.11%
NA

การประเมินรายได้ X
รายได้เดิม X0
รายได้ใหม่ X1
เปลีย
่ นแปลง
13,737,500
13,737,500
0.00%
5,961,000
5,961,000
0.00%
5,575,500
12,266,100
120.00%
7,696,000
7,696,000
0.00%
8,985,000
8,985,000
0.00%
678,000
678,000
0.00%
305,500
305,500
0.00%
42,938,500
49,629,100
15.58%
NA

MAXIMUM

NA

(Constraints)
SOLVER SAVE
49,629,100
7
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
32767
0

(Constraints)

(Decision Variables)
(Objective)

หมายเหตุ : ระยะเวลา 1 หน่วย = 3 ชม. โดยประมาณ (คาบเช ้า/คาบบ่าย)
เวลาทาการใน 1 ปี ทัง้ หมดคิดเป็ น (6ห ้อง * 2คาบ * 5วัน * 52สัปดาห์) = 3,120 หน่วย
รายได ้ ประเมินจากค่าผ่าตัด จาแนกตามรหัส ICD9 ของกรมบัญชีกลาง มิได ้มาจากยอดเคลม

ภาพที่ 1 ตารางแสดงรูปแบบของข้อมูลและการคำ�นวณ ความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางกับหน้าต่างเครือ่ งมือแก้ปญ
ั หา (Solver)
และผลลัพธ์จากการใช้งาน ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016
เมื่อก�ำหนดให้กลยุทธ์ในการท�ำรายได้จากการผ่าตัดของ
แต่ ล ะแผนก แปรผั น ตามผลิ ต ผลจากการผ่ า ตั ด ในที่ นี้
คื อ กิ จ กรรมการผ่ า ตั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งผ่ า ตั ด แผนกนั้ น ๆ
ซึง่ ท�ำให้มรี ายได้เกิดขึน้ จึงมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เป็น
รายได้(X) ∝ ผลิตผล(Product)
เมื่อก�ำหนดให้กิจกรรมการผ่าตัดของแผนกนั้นๆ แปรผัน
ตามการแสดงสมรรถนะ ในที่นี้คือ ความสามารถในการสร้าง
ท�ำรายได้จากกิจกรรมผ่าตัดของแผนกนั้นๆ และปริมาณงาน
ซึ่งหมายถึง จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด จึงมีความสัมพันธ์
ทางคณิตศาสตร์เป็น
ผลิตผล(Product) ∝ สมรรถนะ(Performance) • ปริมาณงาน
(Workload)

และก�ำหนดให้สมรรถนะ แปรผันตาม ขีดความสามารถ
ในการท�ำรายได้จากการผ่าตัดต่อเคสของแผนกนัน้ ๆ จึงมีความ
สัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เป็น
สมรรถนะ(Performance) ∝ ขีดความสามารถในการท�ำ
รายได้ต่อหน่วยปริมาณงาน(Profit competency)
และก�ำหนดให้ขีดความสามารถในการท�ำรายได้ แปรผัน
ตามมูลค่ารายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเคส จึงมีความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์เป็น
ขีดความสามารถในการท�ำรายได้(Profit competency) ∝
รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเคส(Cost)
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ช่ช่ววงเวลา(
)
งเวลา(Time
Time)
ขัขั้้ นนตอนถั
ตอนถัดดไป
ไป
Operating room time administration Worrawit Pholwiangtham.
โดยรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเคส แปรผันตาม ส่วนต่างของ
ค่าตอบแทนเฉลีย่ ต่อเคส กับค่าต้นทุนเฉลีย่ ต่อเคส ซึง่ สามารถ
เขียนเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเคส(Cost) ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเคส
(Cost Revenue) – ค่าต้นทุนเฉลี่ยต่อเคส(Unit Cost)

ทีที่่จจะเป็
ะเป็ นนตัตัววแปรค
แปรคาตอบของการแก้
าตอบของการแก้ไไขปั
ขปั ญ
ญหห

เพื
เพื่อ่อให้
ให้สสููตตรการค
รการคานวณท
านวณทาความเข้
าความเข้าาใจได้
ใจได้งง่่าายและน
ยและนาไปใช้
าไปใช้ใในน
ตารางค
จึจึงงกกาหนดให้
ตารางคานวณได้
านวณได้สสะดวก
ะดวก
าหนดให้ตตววัั อัอักกษรเหล่
ษรเหล่าานีนี้้ แแทท
มมพั
ธ์ธ์ททางคณิ
ศาสตร์
ด้ด้เเลืลืออกไว้
X=ความสั
Product,
ความสั
พันนC=Cost,
างคณิ ตตS=Speed,
ศาสตร์ทที่ี่ไไT=Time
กไว้
𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

เมื่อน�ำค่าของตั
วแปรต่
างๆ (Cn, Sn)
มาคูณ𝑆𝑆𝑆𝑆)
กันมาคู
จะกลาย
เมื
ณกัน จะกลายเป็ นค่า
เมื่่ออนนาค่
าค่าาของตั
ของตัววแปรต่
แปรต่าางๆ
งๆ (𝐶𝐶𝐶𝐶ǡ
(𝐶𝐶𝐶𝐶ǡ 𝑆𝑆𝑆𝑆) มาคูณกัน จะกลายเป็ นค่า
านเวลา
Tn ซึ𝑇𝑇𝑇𝑇
ง่ จะเป็ซึน่ งจะเป็ นตัวแปรท
เป็นค่าคงทีค่ค่ าา่ หนึ
หนึ่ ง่ง (a( n𝑎𝑎) คู)ณกัคูบณตักัวบแปรด้
านเวลา
่ ง ( 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 ) คูณกัไขปั
บตัตัญววแปรด้
แปรด้
นเวลา
𝑇𝑇𝑇𝑇 ซึ่ งจะเป็ นตัวแปรท
ตัวแปรที่เป็ค่นาค�หนึ
ำตอบของการแก้
หานี้ าจะได้
สูตรสมการ
คคาตอบของการแก้
ไขปั
ญ
สูตรสมการเชิงเส้นซึ่งจะนาไ
้้ จะได้
าตอบของการแก้
ญหานี
หานี
จะได้
เชิงเส้นซึ่งจะน�
ำไปใช้ในตารางค�ไขปั
ำนวณต่
อไปดั
งนี้ สูตรสมการเชิงเส้นซึ่งจะนาไ

ในตารางค
ในตารางคานวณต่
านวณต่ออไปดั
ไปดังงนีนี้้ 

Product
• Workload
∝ Performance
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
∝ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
• 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

และก�ำหนดให้ปริมาณงาน หมายถึง จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัด แปรผันตาม จ�ำนวนผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งก็คือ ช่วงเวลาที่ก�ำหนดหารด้วยระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ยต่อเคส หรือช่วงเวลาหนึ่งคูณกับความเร็วเฉลี่ย
ในการด�ำเนินการผ่าตัดซึง่ นับเป็นจ�ำนวนเคสต่อหน่วยเวลาก็ได้
ซึ่งเขียนเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
ปริมาณงาน(Workload) ∝ จ�ำนวนผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ในช่วงเวลาหนึ่ง(Queue count)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛 ∝ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 • 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛 • 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛 • 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛 • 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛 • 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ (𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛) 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ (𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛) 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑛𝑛

โดยที่
Xn = รายได้จากการผ่าตัดทั้งปีของแผนกรหัส n
Cn = มูลค่าสุทธิเฉลี่ยจากการผ่าตัดทั้งปีต่อเคส ของ
แผนกรหั
ปริมาณงาน(Workload)
ช่
ว
งเวลา(Time)
/
ระยะเวลา
∝ ∝ จานวนผู้ป่วยที
∝ ่มารั บการผ่ าตัดใน
ปริ มาณงาน(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)
โดยทีส่ n
Sn
= จำ�นวนเคสผ่ า ตั ด เฉลี่ ย ทั้ ง ปี ต่ อ เวลา 1 หน่ ว ย
รอคอยเฉลี
่ยต่อเคส(Waiting time)
ช่ วงเวลาหนึ
่ง(𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑋𝑋𝑛𝑛 = รายได้จากการผ่าตัดทั้งปี ของแผนกรหัส 
(ความเร็
วเฉลี่ยในการผ่าตัด) ของแผนกรหัส n
𝐶𝐶𝑛𝑛 = มูลค่าสุทธิ เฉลี่ยจากการผ่าตัดทั้งปี ต่อเคส ของแผนกรหัส 
ปริ
ม
าณงาน
(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊) ∝ ช่ วงเวลา(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) Ȁ ระยะเวลารอคอย
Tn
= เวลารวมทั้งปีที่ใช้ในการผ่าตัดของแผนกรหัส n
หรือในรูปแบบที่ 2
𝑆𝑆𝑛𝑛 = จานวนเคสผ่าตัดเฉลี่ยทั้งปี ต่อเวลา 1 หน่วย (ความเร็ วเฉลี่ย
่ยต่ อเคส(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)ช่วงเวลา(Time) • จ�ำนวนเคสที่
าคงที่ในการคำ�นวณรายได้
จากการผ่าตัดของ
a
ปริมเฉลี
าณงาน(Workload)
∝
n า=ตัด)ค่ของแผนกรหั
ในการผ่
ส 
หรืด�อำในรู
ป
แบบที
่
2
แผนกรหั
สn
เนินการผ่าตัดได้ต่อหน่วยเวลา(Speed)
𝑇𝑇𝑛𝑛 = เวลารวมทั้งปี ที่ใช้ในการผ่าตัดของแผนกรหัส 
ปริ มาณงาน(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊) ∝ ช่ วงเวลา(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) • จานวนเคสที่
ดั𝑎𝑎งนั=น้ ค่การคำ�นวณเพื
อ่ ให้บรรลุจวากการผ่
ตั ถุประสงค์
ในการแก้ปสญ
ั หา
าคงที่ในการคานวณรายได้
าตัดของแผนกรหั
𝑛𝑛
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)
ด
าเนิ
น
การผ่
า
ตั
ด
ได้
ต
่
อ
หน่
ว
ยเวลา
นี้คือ
ดังนัน้ เมือ่ แทนค่าตัวแปรจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
ดังนั้นการคานวณเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการแก้ปัญหานี้คือ
ต่างๆ เข้ดัางด้นัว้ นยกัเมืน่อแทนค่
จึงสรุาปตัได้
ว
า
่
วแปรจากความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ต่างๆ
เข้าด้วยกัน จึงสรุ ปได้วา่

รายได้(X) ∝ รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเคส(Cost) • ช่วงเวลา
() ∝ รายได้ สุทธิ เฉลี่ยต่ อเคส (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) • ช่ วงเวลา(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) Ȁ
(Time)รายได้
/ ระยะเวลารอคอยเฉลี
่ยต่อเคส(Waiting time)

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยต่ อเคส(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)
หรื อในรู ปแบบที่ 2
หรือในรูปแบบที่ 2
รายได้ () ∝ รายได้ สุทธิเฉลี่ยต่ อเคส (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) • จานวนเคสที่
รายได้(X) ∝ รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเคส (Cost) • จ�ำนวนเคส
ดาเนินการได้ ต่อหน่ วยเวลา(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) • ช่ วงเวลา(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)

ที่ด�ำเนินการได้ต่อหน่วยเวลา(Speed) • ช่วงเวลา(Time)

ในการคานวณนี้เลือกใช้รูปแบบที่ 2 ซึ่งได้มีขอ้ มูลตัวแปรเก็บ

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∶ ∑7𝑛𝑛=1 𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑛𝑛 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: (𝐶𝐶ͳ𝑆𝑆ͳ𝑇𝑇ͳ + 𝐶𝐶ʹ𝑆𝑆ʹ𝑇𝑇ʹ + 𝐶𝐶͵𝑆𝑆͵𝑇𝑇͵ + 𝐶𝐶Ͷ𝑆𝑆Ͷ𝑇𝑇Ͷ + 𝐶𝐶ͷ𝑆𝑆ͷ𝑇𝑇ͷ + 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑇𝑇 +

𝐶𝐶𝑆𝑆𝑇𝑇)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: (𝑎𝑎ͳ𝑇𝑇ͳ + 𝑎𝑎ʹ𝑇𝑇ʹ + 𝑎𝑎͵𝑇𝑇͵ + 𝑎𝑎Ͷ𝑇𝑇Ͷ + 𝑎𝑎ͷ𝑇𝑇ͷ + 𝑎𝑎𝑇𝑇 + 𝑎𝑎𝑇𝑇)

ขัน้ ตอนที่ 3 การรวบรวมหาข้อมูลมาสนับสนุนการคำ�นวณ
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมหาข้
ลมาสนับสนุนการคเมื
านวณ
การกำ�หนดฟั
ง ก์ ชั น ที่ ใ ช้อใมูนการคำ�นวณ:
่ อ แทนค่ า
จากข้การก
อมูลาหนดฟั
สถิติกงารใช้
าตัดานวณ
ที่รวบรวมในปี
ที่ผ่าานมาล่
ก์ชนั ทีห่ใ้อช้งผ่
ในการค
:
เมื่อแทนค่
จากข้อามูสุลด
ดที่รวบรวมในปี
า่ นมาล่
าสุด วซึแปรที
่ งเป็ นข้ก่ อำ�หนด
มูลที่
ซึสถิ
ง่ เป็ตนิการใช้
ข้อมูหลอ้ ทีงผ่ไ่ ด้ารตัวบรวมไว้
เรียบร้ทีอ่ผยแล้
วตามตั
ได้รวบรวมไว้
เรี ยบร้อยแล้งวกล่
ตามตั
วแปรทีฟ่กังาหนด
ลงในสูตรการ
ลงในสู
ตรการคำ�นวณดั
าวจะได้
ก์ชันที่ใช้ในการคำ�นวณ
คานวณดั
าวจะได้
ตามวั
ตถุปงกล่
ระสงค์
คือฟังก์ชนั ที่ใช้ในการคานวณตามวัตถุประสงค์คือ

ในการค�
ำนวณนี
้เลือกใช้
รูปล่แบบที
ซึ่งได้โดย
มีข้อสามารถค
มูลตัวแปร
รวบรวมไว้
แล้วจากสถิ
ติของปี
าสุดที่ผ2า่ นมา
านวณ
เก็บรวบรวมไว้
ล้วจากสถิติของปีได้ลจ่าากความเร็
สุดที่ผ่านมา
โดยสามารถ
ปริ มาณงานแ(Workload)
วในการด
าเนินการเป็ น
ค� ำ นวณปริ
ม าณงาน(Workload)
จ ากความเร็
ว ในการ
จานวนเคสต่
อหน่วยเวลา() ซึ่งได้
มาจากจ
านวนผูป้ ่ วยที
่ได้รับการ
ด�ำเนิผ่นาการเป็
น
จ�
ำ
นวนเคสต่
อ
หน่
ว
ยเวลา(Speed)
ซึ
่
ง
มาจาก
ตัดรวมทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรทั้งปี คูณกับ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: (ͳǡͳʹ.ͳͺ 𝑇𝑇ͳ + ͳʹǡ͵.ͳͺ 𝑇𝑇ʹ + ʹͳǡͶͶͶ.ʹ͵𝑇𝑇͵ + ͳ͵ǡͶͷͶ.ͷͷ
MAX:𝑇𝑇Ͷ(17,612.18
21,444.23
+ ͳǡʹͺ.ͺͷT𝑇𝑇ͷ++ 12,737.18
Ͷǡ͵Ͷ.ͳͷ𝑇𝑇T + +ͷǡͺͷ.ͲͲ
𝑇𝑇) T +
จ�ำนวนผู
้ป่วยที
่ได้)รับการผ่
าตัดนรวมทั
้งหมดหารด้
วยช่ไวขปั
งเวลา
ช่วงเวลา(
Time
ที่จะเป็
ตัวแปรค
าตอบของการแก้
ญหาใน
1
2
3
13,454.55 T4 + 17,278.85 T5 + 4,346.15 T6 + 5,875.00 T7)
ทีไ่ ด้รขับั ้ นการจั
ตอนถัดดสรรทั
ไป ง้ ปี คูณกับช่วงเวลา(Time) ทีจ่ ะเป็นตัวแปร
การกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการตัดสิ นใจ: คือเวลาที่จดั สรรให้ใน
ค�ำตอบของการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนถัดไป
แต่ลการกำ�หนดตั
ะแผนกตามฟังวก์แปรที
ชนั ที่ได้่ใช้กาหนดไว้
ในการตัดสินใจ: คือเวลาที่จัดสรร
เพือ่ ให้
ตู รการค�
ำนวณท�
ใจได้งง่าา่ ยและน
ยและน�
ำไปใช้
เพื่อสให้
สูตรการค
านวณทำความเข้
าความเข้าาใจได้
าไปใช้
ในใน
ะแผนกตามฟั
ชันที่ได้กำ�หนดไว้
T1 =ลเวลารวมที
่ใช้ผา่ ตังดก์ของแผนกสู
ตินรี เวช
ตารางค�
ำนวณได้
สะดวก
ตัวอักษรเหล่
านี้แาทนค่
า า ให้ในแต่
ตารางค
านวณได้
สะดวกจึงก�ำหนดให้
จึงกาหนดให้
ตวั อักษรเหล่
นี้แทนค่
T2 = เวลารวมที่ใช้ผา่ ตัดของแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความสั
มพันมธ์พัทนางคณิ
ตศาสตร์
กไว้
ความสั
ธ์ทางคณิ
ตศาสตร์ที่ได้เลืลืออกไว้
84

𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
เมื่อนาค่าของตัวแปรต่างๆ (𝐶𝐶𝐶𝐶ǡ 𝑆𝑆𝑆𝑆) มาคูณกัน จะกลายเป็ นค่าคงที่
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ค่าหนึ่ง ( 𝑎𝑎𝑛𝑛 ) คูณกับตัวแปรด้านเวลา 𝑇𝑇𝑇𝑇 ซึ่งจะเป็ นตัวแปรที่เป็ น
คาตอบของการแก้ไขปั ญหานี้ จะได้สูตรสมการเชิงเส้นซึ่งจะนาไปใช้
ในตารางคานวณต่อไปดังนี้
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛 ∝ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 • 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑋𝑋𝑛𝑛 ∝ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛 • 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛 • 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛

T3 = เวลารวมที่ใช้ผา่ ตัดของแผนกศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ
T4 = เวลารวมที่ใช้ผา่ ตัดของแผนกศัลยกรรมทัว่ ไป
T5 = เวลารวมที่ใช้ผา่ ตัดของแผนกจักษุ

T6 = เวลารวมที่ใช้ผา่ ตัดของแผนกโสตศอนาสิ ก

T7 = เวลารวมที่ใช้ผา่ ตัดของแผนกศัลยกรรมกระดูกใบหน้า

การกาหนดข้อจากัดในการคานวณ: คือการระบุเงื่อนไขต่างๆ
เพื่อให้โปรแกรมคานวณหาคาตอบตามฟังก์ชนั ที่กาหนดในประเด็น

Worrawit Pholwiangtham. Operating room time administration
T1 = เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกสูตินรีเวช
T2 = เวลารวมทีใ่ ช้ผา่ ตัดของแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
T3 = เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ
T4 = เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมทั่วไป
T5 = เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกจักษุ
T6 = เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกโสตศอนาสิก
T7 = เวลารวมที่ ใ ช้ ผ่ า ตั ด ของแผนกศั ล ยกรรมกระดู ก
ใบหน้า
การกำ�หนดข้อจำ�กัดในการคำ�นวณ: คือการระบุเงื่อนไข
ต่างๆ เพือ่ ให้โปรแกรมคำ�นวณหาคำ�ตอบตามฟังก์ชนั ทีก่ ำ�หนด
ในประเด็นที่คำ�ถามต้องการ
T1 > 780 เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกสูตินรีเวชต้อง
ไม่น้อยกว่าเดิม (780 หน่วย)
T2 > 468 เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกศัลยกรรม
กระดูกและข้อต้องไม่น้อยกว่าเดิม (468 หน่วย)
T3 > 260 เวลารวมที่ใ ช้ผ่า ตัด ของแผนกศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะต้องไม่น้อยกว่าเดิม (260 หน่วย)
T4 > 572 เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมทั่วไป
ต้องไม่น้อยกว่าเดิม (572 หน่วย)
T5 = 520 เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกจักษุต้องเท่าเดิม
เนื่องจากแผนกจักษุใช้ห้องผ่าตัดที่มีเครื่องมืออย่างเฉพาะ
เจาะจง ไม่สามารถเคลือ่ นย้ายเครือ่ งมือไปใช้รว่ มกับห้องผ่าตัด
อื่นได้ (520 หน่วย)
T6 > 156 เวลารวมที่ใช้ผ่าตัดของแผนกโสตศอนาสิก
ต้องไม่น้อยกว่าเดิม (156 หน่วย)
T7 > 52 เวลารวมที่ ใ ช้ ข องแผนกศั ล ยกรรมกระดู ก
ใบหน้าต้องไม่น้อยกว่าเดิม (52 หน่วย)
T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 = 3,120 เวลา
ที่ใช้ผ่าตัดของทุกแผนกรวมกันจะต้องใช้ให้เต็มเวลาทำ�การ
ทั้งปี (3,120 หน่วย)
ขั้นตอนที่ 4 ดำ�เนินการคำ�นวณและหาวิธีการแก้ปัญหา
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาที่สุด
การทำ�งานกับโปรแกรม Excel: เมื่อได้กำ�หนดข้อมูล
ตัวแปรต่างๆทีจ่ ำ�เป็นในการ คำ�นวณแล้ว จึงสร้างตารางเพือ่ ใช้
ในการคำ�นวณโดยกำ�หนดสูตรให้คำ�นวณค่ารายได้จากการ
ผ่าตัดทั้งปีของแต่ละแผนก (Xn) เท่ากับ Cn • Sn • Tn
ตามฟังก์ชันที่ได้กำ�หนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้สูตรคำ�นวณ
ให้ ผ ลการคำ�นวณในแต่ ล ะแถวของตารางตรงกั บ คอลั ม น์
“รายได้ใหม่ X1” ซึ่งมาจากผลคูณค่าของแถวเดียวกันจาก
คอลัมน์ “รายได้/เคส C” กับ “เคส/เวลา S” และ “เวลาใหม่

T1” จนครบทุกแถว (รหัสแผนก 1-7) แล้วเรียกให้ Solver
Add-in ในโปรแกรม Excel ขึ้ น มาทำ�งานโดยผ่ า นเมนู
Data-Analyze-Solver กำ�หนดให้ช่อง “Set objective” ใส่ที่
อยูข่ องช่องในตารางทีเ่ ป็นผลรวมของรายได้ทงั้ ปี และช่อง “To”
ให้เลือกเป้าหมาย เป็น Max ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
แก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้กำ�หนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 ส่วนช่อง “By Changing
Variable Cells” ใส่ทอ่ี ยูข่ องช่องในตารางทีเ่ ป็นค่าตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การตัดสินใจ ช่อง “Subject to the Constraints” ใส่เงือ่ นไข
ต่างๆทีก่ ำ�หนดไว้ และช่อง “Select a Solving Method” ให้เลือก
Simplex LP ซึง่ ตรงกับวิธกี ารคำ�นวณ Linear Solver ทีไ่ ด้กำ�หนด
ไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 แล้วคลิกปุม่ Solve โปรแกรมจะแสดงผลการ
คำ�นวณออกมาโดยใส่ค่าต่างๆ ที่คำ�นวณได้ลงในช่องตารางที่
กำ�หนดไว้เป็นตัวแปรทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ (ภาพที่ 1)

ผลการศึกษา

การวิเคราะห์ผลการค�ำนวณ: จากผลการค�ำนวณแก้ปญ
ั หา
โดยใช้ฟังก์ชัน Linear Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel
พบว่า ถ้าหากเลือกให้แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะได้เวลา
จั ด สรรผ่ า ตั ด ในห้ อ งที่ ว ่ า งอย่ า งเต็ ม ที่ ไ ปทั้ ง หมดจะท� ำ ให้
โรงพยาบาลมีรายได้รวมจากการผ่าตัดเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง
ร้อยละ 15.58 โดยแผนกที่มีสมรรถนะในการใช้ห้องผ่าตัด
เพื่อสร้างรายได้ในระดับสูงได้แก่ แผนกจักษุ และแผนกสูติ
นรีเวช ตามล�ำดับ แผนกทีม่ สี มรรถนะในระดับปานกลาง ได้แก่
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ
ศัลยกรรมกระดูกใบหน้า แผนกทีม่ สี มรรถนะในระดับต�ำ่ ได้แก่
โสตศอนาสิก และศัลยกรรมทั่วไป ตามล�ำดับ
ค�ำตอบจากการแก้ปัญหา: เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ได้
สูงที่สุด ห้องผ่าตัดหมายเลข 13 ควรให้แผนกศัลยกรรมทาง
เดินปัสสาวะได้ใช้เวลาทั้งหมดในวันจันทร์ พุธ และศุกร์
ข้อเสนอแนะจากผลการค�ำนวณ: ควรปรับปรุงสมรรถนะ
โดยการเพิม่ มูลค่าเฉลีย่ จากการผ่าตัดต่อเคส (Cn) ของแผนก
โสตศอนาสิก และแผนกศัลยกรรมกระดูกใบหน้า ด้วยการ
ลดต้นทุนผ่าตัดเฉลี่ยต่อเคส (Unit Cost) ร่วมกับปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการใช้ห้องผ่าตัดในด้านการใช้เวลา (Sn)
ด้วยการลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยต่อเคส (Waiting time)
ซึ่งจะท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนั้นเพิ่มขึ้น

บทวิจารณ์และสรุป

การแก้ ป ั ญ หาทางการบริ ห ารด้ ว ยเครื่ อ งมื อ แก้ ป ั ญ หา
Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel มีความเหมาะสมที่จะ
น�ำมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ด้วยวิธกี ารค�ำนวณ
แก้ปัญหาตามหลักการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย และ
การใช้งานโปรแกรมที่ไม่ยากจนเกินไป ผู้ใช้งานส่วนใหญ่
มีความคุ้นเคย อีกทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่โรงพยาบาล
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ส่วนใหญ่ใช้โดยทั่วไปมักจะมีโปรแกรมชุด Microsoft Office
ติดตั้งไว้อยู่แล้ว จึงแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมี ข้ อ ควรระวั ง ที่ ต้ อ งให้ ค วามสำ�คั ญ
อย่างมากก่อนการใช้โปรแกรมใดๆก็ตามมาช่วยคำ�นวณ คือ
ด้านความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการคิดวิธีคำ�นวณ
ซึ่งต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
ให้รอบด้านและมากพอ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลให้ดีก่อนนำ�มาสรุปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปใช้กำ�หนดสูตรในการคำ�นวณให้มคี วามสอดคล้อง
กับการแก้ปญ
ั หา การกำ�หนดตัวแปรทีจ่ ะใช้ในการตัดสินใจและ
ข้อจำ�กัดในการคำ�นวณต่างๆ ที่จะต้องมีความแม่นยำ�ตรงกับ
ประเด็นที่คำ�ถามต้องการ ผลการคำ�นวณจึงจะมีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
แนวทางการแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้มาจากผลการคำ�นวณการแก้ปญ
ั หา
ด้วยหลักคณิตศาสตร์ ในทางทฤษฎีไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ในการ
เพิม่ รายได้โดยจัดสรรเวลาเพิม่ ให้แผนกใดๆ การบริหารเวลาที่
มีอยูเ่ ดิมให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ หรือการเพิม่ สมรรถนะก็ตาม
ในทางปฏิบัติควรคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย
คือ การเพิ่มภาระงาน (Workload) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารจึง ควรระมัด ระวัง ในด้า นการบริหารจัดการ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่จะเปลี่ยนแปลง
นี้ ด้ว ย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ท รัพยากรด้าน
บุคลากรภาครัฐกำ�ลังประสบปัญหาขาดแคลน และภาระงาน
มีมาก นอกจากนี้ในทางปฏิบัติผู้บริหารยังควรจะต้องคำ�นึงถึง
หลักธรรมาภิบาล ควรจัดให้มีการสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการยอมรับ และให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาก่อนการนำ�ไปปฏิบตั จิ ริงอีกประเด็นก็คอื
ผลการคำ�นวณแก้ไขปัญหานี้พิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านการ
สร้างรายได้จากหัตถการผ่าตัดเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึง
รายได้รายจ่ายอืน่ ๆทีเ่ กิดจากการบริการนอกห้องผ่าตัด ในการ
เปิดบริการห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น ย่อมจะมีการใช้ทรัพยากรด้าน
อื่นๆในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะก่อนและหลังผ่าตัด
รวมถึงการดูแลระบบต่างๆ เพื่อให้ทำ�งานได้อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาวเพิ่ม ซึ่งอาจกลายเป็นต้นทุนแฝงเพิ่มตามมาอีกด้วย
จึงควรที่จะพิจารณาและศึกษาข้อมูลประกอบด้วยว่ามีความ
คุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการบริหาร
จัดการหรือไม่ และมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด
อย่างไรก็ตามเมือ่ ได้นำ�ผลการตัดสินใจไปดำ�เนินงานบริหาร
จัดการแล้ว ในความเป็นจริงค่าของตัวแปรต่างๆ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่คงที่เสมอไป ดังนั้นจึงควรมีการ
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เก็บข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการคำ�นวณไว้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้ในการวัดวิเคราะห์ประเมินเปรียบเทียบถึงประสิทธิผล
ของวิธีการคำ�นวณแก้ปัญหาที่ได้นำ�มาใช้ และแนวโน้มความ
เปลีย่ นแปลงซึง่ สามารถนำ�ไประกอบการพิจารณาปรับกลยุทธ์
และวางแผนได้ทันสถานการณ์ นอกจากนี้อาจเก็บข้อมูลอื่นๆ
ที่อาจเป็นปัจจัยร่วมอื่นๆ ไว้ด้วยเพื่อใช้ปรับปรุงวิธีการคำ�นวณ
แก้ปัญหาในอนาคตต่อไป
ข้ อ จำ�กั ด ของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การศึ ก ษา
ทำ�ความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยตัวแปรต่างๆ ที่จะต้อง
นำ�มาใช้ในขั้นตอนการคิดสูตรคำ�นวณอย่างละเอียดรอบด้าน
และความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่เป็นสำ�คัญ การไม่เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์และได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอสามารถทำ�ให้กำ�หนด
สู ต รผิ ด พลาดตั้ ง แต่ แ รกเริ่ ม ซึ่ ง เสี่ ย งต่ อ การได้ ผ ลคำ�นวณ
ที่คลาดเคลื่อนได้ เช่น สูตรการคำ�นวณหารายได้ต่อเคส
อาจจำ�เป็นต้องคิดให้ละเอียดขึน้ โดยหักรายจ่ายออกจากรายรับ
จำ�แนกออกเป็นรายหัตถการก่อนรวบรวมแล้วนำ�มาคำ�นวณ
หาค่าเฉลีย่ จึงจะสะท้อนถึงรายรับทีแ่ ท้จริงได้ดกี ว่า ซึง่ รายจ่าย
ที่ ก ล่ า วถึ ง นอกจากจะประกอบไปด้ ว ยค่ า ยา วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่ า แรง และสาธารณู ป โภคที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผ่ า ตั ด แล้ ว
นอกจากนี้อาจจะต้องรวมเอาค่าใช้จ่ายในกระบวนการดูแล
รักษาอืน่ ๆ ทีม่ ตี ามมาจากการทำ�ผ่าตัดนัน้ ๆ มาคิดคำ�นวณด้วย
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดมยาสลบ และพักฟื้นผู้ป่วยหนัก
หลังผ่าตัด เป็นต้น และอาจต้องใช้หลักสถิติอื่นๆ เพิ่มเติม
เพือ่ พิจารณาว่าการคำ�นวณตามสูตรนัน้ มาจากตัวเลขทีน่ า่ เชือ่ ถือ
เพียงพอหรือไม่เพียงใด เช่น การคำ�นวณค่าเฉลี่ยร่วมกับ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ดังนั้นแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตจึงอาจต้องมีการปรับปรุงสูตรการคำ�นวณใหม่โดยรวม
เอาปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยรายเคสมาคิ ด ให้
ละเอียดรอบด้านมากขึ้น จึงจะได้สูตรการคำ�นวณที่ให้ผล
คำ�นวณที่แม่นยำ� เพื่อที่จะนำ�ไปใช้ในทางปฏิบัติได้ผลดีที่สุด
ในบทความนี้ นอกเหนือจากกระบวนการแก้ปัญหาที่ใช้วิธี
การคำ�นวณเชิงเส้นตามหลักการทางคณิตศาสตร์จนได้ผลการ
คำ�นวณที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแล้ว ควรที่จะนำ�ผลการ
คำ�นวณนั้ น ไปทำ�การพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบถึ ง ผลกระทบ
ต่อปัจจัยหรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำ�งาน
ร่วมกับการมีธรรมาภิบาล และการจัดการความเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมตามบริบทของรพ.นั้นๆให้ดีก่อน และเมื่อนำ�ไปใช้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง แล้ ว ควรมี ก ารติ ด ตามเก็ บ ข้ อ มู ล ตั ว แปรและ
วัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
วิธีการคำ�นวณแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต
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